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Uma solução simples e barata resolveria os problemas dos motoristas que trafegam pela via Dutra sentido 
São Paulo que, para acessarem a Avenida Paulo Faccini, precisam fazer um verdadeiro tour, retornando 

na avenida Tancredo Neves, enfrentando congestionamentos e três semáforos. A abertura de um acesso 

na rodovia, ao lado do Viaduto Professor Antonio Veronezi (Cidade de Guarulhos), daria à rua Lídio 

Santana, chegando bem mais rápido na avenida mais famosa da cidade 
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PONTO SEM NO 1º SEMANA DE DIREITOS HUMANOS 
Q 940344971 ACONTECE DE 6 A 12 DE DEZEMBRO 

1º Semana de 
DIREITOS HUMANOS 

DEGUARULHOS 
Direitos Humanos na Cidade e na Prática: a Igualdade 

de Direitos vem pelo Respeito às Diferenças. d 

Os ânimos entre o presidente da Câmara, 

Martello, e vereador Ticiano Americano estão 

acirrados. Tudo começou quando Ticiano, que 

já tinha comprado o temo para ser presidente 

do Legislativo em 2023, tomou conhecimento 

de uma decisão do STF que permite a reeleição 
de presidentes de Câmaras. Diante da situação, Debater os direitos humanos é essencial para a 

o genro do secretário de Governo protocolou um k | construção de uma sociedade mais igualitária e jus- 

projeto de emenda à Lei Orgânica, concordando com a reeleição, mas a partir de 2025, | ta- Sendo assim, em adição ao trabalho já realizado 
inviabilizando a reeleição do atual presidente. Como Martello não tolera desaforo, aze- | Nº municino, ia pad 
dou a relação, principalmente depois que Ticiano teria dito que disputaria no voto, com | Zembro a 1º Semana de Direitos Humanos de Gua- 
o filho do “seu” Fausto. O que aconteceu depois da peitada? Tire suas conclusões. rulhos, com o tema Direitos Humanos na Cidade e 

na Prática: A Igualdade de Direitos vem pelo Respei- 

COM O EMBATE, GUTI FOI QUEM PAGOU O PATO | 'c2sDrers=s O evento, que contará com mais de 90 atividades, 
Independente do resultado do embate entre Martello e Ticiano, um já saiu perden- | tem como objetivo levar as discussões sobre o tema 

do, e não é nenhum dos dois parlamentares envolvidos. Quem levou a pior foi o | a toda a cidade, para além dos espaços públicos, 

prefeito Guti. Com o impasse, a sessão extraordinária marcada para votar projetos | a fim de quebrar preconceitos e desenvolver ações 

de interesse do Executivo foi cancelada e ainda não tem prazo para ser retomada. | sobre direitos humanos com os cidadãos. Tanto 
O atual prefeito, que já não vive um bom momento com as liminares que suspendem | º poder público quanto a sociedade civil irão pro- 
os projetos de extinção da Proguaru e o da Taxa do Lixo, ficou com a broxa na mão. | mover atividades e utilizarão diferentes linguagens 

para ampliar a compreensão sobre os direitos da 

DEPUTADO ESTADUAL sociedade. 
Com uma programação extensa e espalhada por 

PDT DEVE LANÇAR [| MEIDA 3 TA todas as regiões de Guarulhos, a semana contará 
com diversas palestras, apresentações musicais, 

O ex-prefeito Sebastião Almeida já se decidiu: voltará à vida pública e deverá dis- | rodas de conversa, oficinas, vivências, exibição de 

putar uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições do ano que vem pelo PDT. | filmes e ações externas envolvendo diversos públi- 

Com a decisão, o partido terá dois candidatos | cos, além do 3º Fórum de Direitos Humanos, que 

na cidade, já que o atual deputado estadual | acontece no dia 10 de dezembro no Centro de Edu- 
Marcio Nakashima vai disputar a reeleição pela | cação Municipal Adamastor. 

q 4 sigla. Se vencer, o mandato não será novidade | Confira a programação 
- para Almeida, já que ocupou a cadeira por dois | A programação será atualizada semanalmente até 

aí mandatos, de 2003 a 2008, quando deixou o | o início das atividades. Fique de olho no portal ht- 
— ” cargo para assumir a Prefeitura de Guarulhos. | tps://portaldireitoshumanos.guarulhos.sp.gov.br/. 

PARTIDO COBIÇA LAÉRCIO SANDES 
O PDT de Guarulhos parece que não está satisfeito com so- 

mente dois candidatos a deputado estadual. Assim que a dire- 

ção da legenda tomou conhecimento da pretensão do vereador 

Laércio Sandes (DEM) de disputar uma cadeira na Alesp, não 

perdeu tempo e foi atrás do competente parlamentar. Na sema- 

na passada, o presidente do partido se encontrou com Sandes 

e partiu pra cima: "Quer vir com a gente? As portas do PDT 

estão abertas para você”, disparou Armando Matos. 
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OBRA SIMPLES LIGARIA A DUTRA À AU. PAULO FACCINI 

O município de Guaru- 

lhos é um dos que mais 

crescem no país. À cida- 

de é cortada por três ro- 

dovias, sendo a principal 

a Presidente Dutra, que 

além de fazer a ligação 
com estado do Rio de 

Janeiro e vários munici- 

pios, serve como entra- 
da e saída para o Centro 

e bairros populosos de 

Guarulhos. 
O crescimento desor- 

denado, faz com que os 

acessos para a Dutra 
não comportem o grande 
número de veículos que 

trafegam na cidade. Há 

muitos anos a Prefeitura 
vem investindo no Tre- 

vo de Bonsucesso, que 

já se tornou uma novela 

mexicana e não se tem 
ideia de quando será o 

capítulo final. 

Recentemente foram 

iniciadas as obras do 
Complexo Viário Jacu 

Pêssego. O objetivo do 

projeto é fazer a interli- 
gação da Dutra e outras 

rodovias: Airton Senna, 
Anchieta, Imigrantes e 

Régis Bittencourt. Nesta 

primeira etapa serão in- 

vestidos R$ 20 milhões, 

recursos vindos do go- 
verno federal, com con- 

trapartida da Prefeitura 

de Guarulhos. As obras 
preveem a ligação da Du- 

tra na altura do antigo Centro de 
Distribuição da Riachuelo, no Jar- 

dim Cumbica, até a Avenida João 

Paulo |, no Parque São Luís, re- 

gião do Jardim Presidente Dutra. 

SOLUÇÃO SIMPLES 
E BARATA 

Apesar de ser válida a preocu- 

pação do governo municipal de 

fazer grandes investimentos para 
tentar solucionar o escoamento 

de tráfego na rodovia Presiden- 

te Dutra, há soluções muito mais 

simples e baratas, que aliviariam 

a vida dos motoristas que tentam 

chegar ao município e que enfren- 

tam grandes congestionamentos. 
O maior exemplo está na situa- 

ção de que vem pela Dutra senti- 

do São Paulo e precisa acessar 

a avenida Paulo Faccini. Os mo- 

toristas saem da rodovia ao lado 
do Atacadista Ginga, fazem um 

verdadeiro tour, retornando pela 

Avenida Tancredo Neves, enfren- 
tando três semáforos, para aces- 

sar a principal via da cidade. 

A solução seria executar um 
acesso simples da Dutra, do lado 

do Viaduto Professor Antonio Ve- 

ronezi (Cidade de Guarulhos), 
cruzando para rua Lídio Santana 

que interliga a famosa Paulo Fac- 

cini. Segundo fontes da prefeitura 

ouvidas, esta sugestão já foi apre- 
sentada ao prefeito Guti há cerca 

de dois anos. O chefe do Executi- 

vo teria gostado da ideia, mas até 

hoje ela não saiu do papel. 
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Delegação da Federação dos 

Metalúrgicos da Bélgica visitou 

nesta terça (23) o Sindicato da 

categoria em Guarulhos. Os bel- 

gas foram ao Instituto Cultural e 

Esportivo Meu Futuro (Parque 

Primavera). A Federação (AB- 

VV-Metaal) é parceira da institui- 

ção e, desde 2002, apoia jovens 

e crianças carentes. 
De manhã, na sede do Sin- 

dicato, os europeus assistiram 

apresentação do economista do 

Dieese, Rodolfo Viana, sobre a 

GUARULHOS, 

conjuntura econômica nacional. 

Depois visitaram o Meu Futu- 

ro e participaram de atividades 

com as crianças. Jogaram tênis 

de mesa, vôlei e foram homena- 

geados, com brindes entregues 

pelas crianças atendidas no pro- 

jeto social. 

Alegria - Presidente da Fe- 

deração dos Metalúrgicos da 

Bélgica, Rohnny Champagne, 

reforçou a colaboração com 

o projeto. “É um prazer mui- 

to grande. Quero agradecer e 

reconhecer a contribuição dos 

professores e colaboradores 

que ajudam a manter de pé esse 

projeto”, diz. 

Cabeça - Presidente do Sindica- 

to dos Metalúrgicos de Guarulhos 

e Região, entidade que mantém a 

instituição, Josinaldo José de Bar- 

ros (Cabeça) agradece a parce- 

ria. “O Meu Futuro atende cerca 

de 60 famílias em uma região ca- 

rente. O apoio dos companheiros 

belgas reforça os compromissos 

do sindicalismo-cidadão”. 

s - Quer conhecer o proje- 

to social que beneficia crianças 

carentes na região do Primave- 

ra? Ligue 2401.8790. Fale com 

Valclécia Trindade. 

ACORDO SALARIAL DOS METALÚRGICOS JÁ CONTEMPLA 85% DA BASE 
O Sindicato dos Metalúrgicos 

de Guarulhos e Região assi- 

nou nesta quarta (24) mais um 

acordo da Campanha Salarial. 

Ação ocorreu na sede da Fe- 

deração dos Metalúrgicos do 

Estado de São Paulo. Agora, 

cerca de 85% da categoria já 

está contemplada com reajuste 

de 11,08% e Abono de 26%. 

Desta vez, a negociação foi 

com o grupo patronal das em- 

presas fornecedoras de pro- 

dutos e serviços de projeto, 

montagem e manutenção de 

cozinhas industriais (Sindal). 

Presidente da entidade, Josi- 

naldo José de Barros (Cabeça) 

informa: “Alguns grupos ainda 

estão criando problemas, mas 

não vamos deixar os trabalha- 
dores desamparados. Estamos 

enviando cartas às empresas 

pra buscarmos acordos indivi- 

duais. Se o patrão negar, va- 

mos paralisar”. 

Grupos - Fecharam acordos 

os seguintes grupos: Sindipe- 

ças, Sindiforja, Sinpa, Sindi- 

maq, Sinaees, Simefre, Sinafer 

e agora Sindal. 

Josinaldo José de Barros 
(Cabeça), presidente 

- 11 97246.3144; 

José Carlos de Oliveira 
(Chorão), secretário-geral - 11 

97238.9083. 

Jornalista: João Franzin, 
MTb 12.865 - 11 99617.3253. 



Em solenidade, no Paço Mu- 
jnicipal, no Bom Clima, o pre- 

feito de Guarulhos, Guti, san- 
cionou nesta terça-feira (23) a 

[a 

lei 7.946/21, de autoria 

do vereador Geraldo 
Celestino que altera a 

denominação do Viadu- 

to Cidade de Guarulhos 
para homenagear o em- 
presário Antônio Verone- 

zi, fundador da Universi- 

dade Guarulhos (UNG) e 

do grupo General Sho- 

pping, que faleceu em 
janeiro deste ano em 

razão de complicações 

provocadas pela co- 

vid-19. A partir de agora 

o local se chama Viadu- 

to Cidade de Guarulhos 
- Prof. Antônio Veronezi. 

“O Veronezi sempre 

foi um professor queri- 

do. Visionário, determi- 

nado, trabalhador e nós 

somos | imensamente 
gratos a ele por toda a 
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contribuição que teve 

no desenvolvimento de 
Guarulhos. Ele ajudou a 

levar o nome do muni- 
cípio ainda mais longe. 

Por isso, nada mais justo 

que homenageá-lo dan- 

do seu nome ao principal 

viaduto da cidade”, disse 

Guti. 
O empresário tinha a 

educação como missão 

e lutava pela formação 

de cidadãos cientes de 

seus direitos a fim de 
que eles pudessem co- 

laborar com o cresci- 

mento da cidade e do 

país. A UNG, por exem- 

plo, é responsável por 

criar empregos, formar 
profissionais e fomentar 

o acesso à educação, 

além de colaborar com 

TEM O NOME ALTERADO PARA HOMENAGEAR O 
EMPRESÁRIO E PROFESSOR ANTÔNIO VERONEZI 

ações voltadas ao pro- 

gresso social e econô- 
mico da cidade. 

Veronezi foi também 
um dos responsáveis 

pela criação do Ge- 

neral Shopping, grupo 

que ergueu o Poli Sho- 

pping, o Internacional 

Shopping Guarulhos, 

o Shopping Bonsuces- 

so, o Auto Shopping 

e o Parque Shopping 

Maia, além de adminis- 

trar diversos centros 

de compras fora de 

Guarulhos e até mes- 

wywwfolhadoponto.com. 

mo em outros Estados. 
Presentes a soleni- 

dade, alem do prefeito 

municipal, o presiden- 

te da camara, Fausto 
Miguel Martello, vere- 

dores Geraldo Celes- 
tino, Gilvan Passos, e 
familia Poli veronezi. 
a esposa do profes- 
sorMaria Dirce, os 
filhos Vitor, Alessan- 
dro e Ana Beatriz, o 
empresario Evaristo 

Poli e a ex secretaria 

do professor Antonio 

Veronezi, Silvia. 
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— da 
contatoxubiruba(Ogmail.com 

ZAP (11) 9.4005-9222 

Por Raimundo Medeiros de Azevedo (Zig) 

“ubiruba 
Alec 

O engraçado é que é sério. 
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Hoje, 25 de novembro, é o 

Dia Nacional do Doador Volun- 
tário de Sangue. Você já doou 

alguma vez? Tem vontade? Os 

Doutores da Alegria, lançaram 

o Desafio Amigo Sangue Bom 

com a intenção de intensificar a 

prática da doação de sangue em 

parceria com a Fundação Pró- 

-Sangue. 

O desafio Amigo Sangue Bom é 

simples: doe seu sangue e desa- 

fie 3 amigos a doarem também. 

Grave um vídeo e publique nas 

redes sociais. Não precisa ser 

nada elaborado! Faça com os 

seguintes hashtags: amigosan- 

guebom e 4AAAOCsanguebom. 

Assim, todos podem acompa- 

nhar a evolução das doações 

da campanha. Quando for doar, 

não se esqueça de identificar- 

-se como Amigo Sangue Bom. 

A equipe da Pró-Sangue está 

orientada a recebê-los. Se você 
já é doador e doou há menos de 

três meses (no caso das mulhe- 

res) ou há menos de dois meses 

(no caso dos homens), não tem 

problema! Ou, se você for ma- 

grinho ou magrinha ou não pre- 

encher os outros critérios para 

doação de sangue, não tem 

problema também. Desafie 3 

amigos a doarem no seu lugar! 

Agora, uma curiosidade: E o san- 

gue, de onde vem, pra onde vai? 

O sangue é um tecido vivo 

que circula pelo corpo, levando 

oxigênio e nutrientes a todos os 

órgãos. É produzido na medula 

óssea localizada nos ossos cha- 

tos: vértebras, costelas, quadril, 

crânio e esterno. Ele é compos- 

to por células sanguíneas: gló- 

bulos vermelhos ou hemácias, 
glóbulos brancos ou leucócitos, 

plaquetas ou trombócitos. Após 

a coleta, a bolsa de sangue é 

encaminhada ao fracionamen- 
to, onde será separada em até 

quatro hemocomponentes. As 

hemácias (glóbulos vermelhos) 

são utilizadas em casos de ane- 

mia (acidentes, cirurgias, trans- 

plantes, doenças crônicas etc). 

O concentrado de plaquetas é 

utilizado em pacientes com tra- 

tamento anticâncer e transplan- 

te de órgãos para evitar e tratar 

hemorragias. O crioprecipitado 

eo plasma são destinados a pa- 

cientes com alteração de coagu- 

lação e trombose e podem ser 

transformados em hemoderiva- 
dos. O concentrado de leucóci- 
tos (glóbulos brancos) é utiliza- 

do no tratamento de infecções 

na deficiência de glóbulos bran- 

cos. Após esses procedimentos, 

as bolsas são armazenadas em 
local especial e em temperatura 

adequada para conservação por 

até 42 dias. 
O prazo é curto, por isso as do- 

ações precisam ser constantes 

e se tornarem uma prática. Doe 

sangue e ajude a salvar vidas! 

Quem pode doar sangue? 

Segundo a OMS é necessário 

cumprir alguns requisitos para 

você poder doar sangue. Confi- 

ra algumas das principais dúvi- 

das na hora de doar sangue: 

Estar bem de saúde e ter en- 
tre 18 e 69 anos. Jovens a partir 

dos 16 anos já podem doar caso 

tenham autorização do respon- 

sável. O modelo estará dispo- 

nível no hemocentro. Não estar 
em jejum. 

Ter dormido pelo menos seis 

horas nas últimas 24 horas. Pe- 
sar mais de 50kg. Não ter feito 

cirurgia de grande porte a me- 

nos de seis meses e de peque- 

no porte a menos de três meses. 

Não ter feito tratamento dentário 
a menos de 7 dias. 

ga / 

dy 

ea 

Fundação Pró-Sangue Hemo- 

centro de São Paulo 
Centro de Doação de Sangue - 

São Paulo - SP 
(11) 4573-7800 



100 PROMOVE VISITA MONITORADA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO PRÓNIMO DIA | 

3 DE DEZEMBRO 
DE 2021, AS 9H 

Inscrições pelos telefones 
2414-3685 ou 2422-7376 

(até dia 1/12 ou até o 
preenchimento das vagas) 

ERISAGIGIAS 
DE GUARULHOS 

Bh 14 ERES 

RUA DONA GLÓRIA PAGNONCELLI, 344 
JD. ROSA DE FRANÇA 

Pessoas com deficiência mo- espécies diferentes e contarão ções irão até as vagas serem 

preenchidas. radoras de Guarulhos terão a com a presença dos biólogos do 
oportunidade de conhecer o Zo- — local para explicar as caracteris- 
ológico Municipal em uma visita ticas, peculiaridades e curiosi- 
monitorada no dia 3 de dezem- dades de cada bicho. 
bro, às 9h. Em uma iniciativa São 50 vagas e para se ins- 
da Prefeitura de Guarulhos, os crever é necessário entrar em 
visitantes poderão ver de per- contato pelos números 2414- 

Visita monitorada ao zoológi- 
co para pessoas com deficiência 

3 de dezembro de 2021, às 9h 
Zoológico Municipal 

(rua Dona Glória Pagnoncelli, 

Informamos que os convites para a nossaNtá 
"2º Parmegiana do Bem" estão esgotados e 

não teremos venda no local. 
Agradecemos aos amigos que adquiriram os 

convites e a todos patrocinadores: 
X Supermercados; Rosaves; Frimesa; Better 

Beef, Nova União; Jornal do Ponto; Loja 

Maçônica 8 de dezembro; Primaveras; Chico 
Log; Varejão do Ferro; Studio Viviane Rabello; 

Beltran Imóveis; Dona Fica; Show Pães; MR 
Pneus; Guipar; Procar Automóveis; Matrix 

Despachante, Manchester, Wallace Brum 

Cons. Imob.; BobLata; Exacta Prev de 
Incêndio; Vital Odontologia; Fortec; Roberta 

Macedo Eng. e Arquitetura; Tintas Escudero; 
MM Mármores; Agartrans Transportes; Gentil 

Materiais de Construção; Mercadão da Chapa 

e do Aço; Caçambas Vitoriano; Avano Imóveis 
Corona Promotora; Contplus; Cunha Braga; 

Alliance Contabilidade; Alliance Escritório 
Virtual; Faim Contabilidade; VME 

Contabilidade; Acácias; Advogados 

Associados Fabio Francisco e Heitor Barros 
da Cruz; Systec/Htech; Confecções Tatiane; 

Padaria Chego Lá; Empório Carvalho; 
Padaria Galles; CM Advogadas. 
Serviremos 600 refeições e o resultado 

líquido desse evento será totalmente revertido 
para as nossas Campanhas Assistenciais. 

Gratidão. 
"We Serve" 
Presidente AL 2021/2022 CL Francisco 
Xavier da Silva (Chicão) 
Equipe Marketing: Cal Liza Yuri Costa Faria; 

Cal Silvia A. dos Santos; CL Carmine R. Neto 

Apoio Jornal Folha do Ponto 

onçso 
O seu Jornal 
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PESCAKINADA COMEMORA 12 ANOS DE FUNDAÇÃO 

AGKB FAZ BONITA FESTA DE 
MERITO ESPORTIVO 2021 

A equipe de futebol do Pes- 

cakinada realizou no último 

sábado uma grande festa em 
comemoração aos 12 anos de atividades como futebol, 

camaval e pescaria. Foi realizado um jogo de futebol no 

Estádio Cícero Miranda entre atletas e simpatizantes da 

equipe, em seguida foi servido delicioso almoço com lei- 

tão na brasa, muita cerveja e não podia faltar o grande 

peixe Pacu. Parabéns Pescakinada 

AD SÓ EMBAÇA VENCE E GARANTE VAGA NA 2: FASE 
DA MASTER CHAMPIONS LEAGUE 

No último sábado, no campo do Farias, a equipe do Só 

Embaça (foto) venceu por 1 a O o Nacional e garantiu 

vaga na 2º fase que começa no dia 4 de dezembro. As 

demais equipes classificadas são Uirapuru, Operário, Só 

Amigos, Testai, Renascença e Águia Sales, e a última 

vaga está entre Flamenguinho e Vale Verde que no pró- 

ximo sábado jogará contra a equipe do Juventus para 

definição da vaga. 

COPA OURO DEFINE OS CLASSIFICADOS PARA A 2º FASE 
No próximo sábado será realizada as quartas de final da 

6º Copa Ouro, organizada pela LM Sports. Os quatro jo- 

gos serão realizados na Arena Ponte Grande: às 11h15: 

Jardim Danfer x Valencia; às 13h: Unidos do Joamar x 
G.R, Anhembi; às 14h40: Vila do Sapo x Caxias (foto); e 

às 16h15: Itapoã x ARC. 

No último sábado, no Adamastor, a Associação Guarulhense de Kick- 

boxing realizou a festa de Mérito Esportivo 2021. O Salão de Artes do : 

Adamastor recebeu grande número de esportistas. A mesa do cerimonial i 

foi composta pelo presidente Nelson Dias Filho, vice-prefeito Jesus, de- 

putado estadual Jorge Wilson, presidente da Associação Brasileira de : 

Kickboxing mestre Serginho, secretário de Esportes Ronaldo Fratello, : 

esportista José Carlos Guimarães e o vice-presidente da AGKB, Daniel 

Souza. Foram entregues troféus, medalhas e certificados a vários espor- 

tistas e segmentos que mereceram o Mérito Esportivo. 
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A ACE-GUARULHOS 

VA E O pivetejo os | =] = 

AMPLIE, CONSOLIDE OU DESENVOLVA 

O SEU NEGÓCIO COM A GENTE! 

, AGENDE UMA VISITA 

a /aceguarulhos  (f) /aceguarulhos 

À (O) 12137 9322 aceguarulhos 

Desde 1963 defendendo os interesses 

do pequeno e médio empreendedor. 

Pal FORTES 
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mm TÁNOP PONTO MODELO BRASILEIRO GANHA DESTAQUE | | Ri CRUZADAS pIRÉIAS aa 

NA MÍDIA INTERNACIONAL AO SE'CASAR' cm; Nes] 4] Suieiaiseatiios | qi] q Priiocomão Mia Aa ass de calamidades mini etanol braslro 
destum- Material | Estude | Periodo ltradora de Deles nascem as E COM NOVE sereia AMME AME EE 

É O AMOR > id id la ' M 
es : ão e FI el Dois RUI Mesmo com a prisão de Flordelis, o nm Eva 

romance entre ela e o produtor musical de come girade 
Allan Soares continua firme e forte. Y 1 
Tanto que os dois resolveram dar > 
um passo maior no relacionamento: 
ficaram noivos. O rapaz, de 25 anos, Ez Forte; 
até atualizou o status nas redes sociais, pd et, 
onde agora há a palavra “noivo”, ao Tine] Y Oscar lado de uma aliança. A ex-deputada, de Niemerer em pat 
60 anos, está presa desde agosto deste PR, (to) 
ano, acusada de ser a mandante do Cantor de v 
assassinato do ex-marido, Anderson Eid 
do Carmo. O julgamento de dois dos 
filhos de Flordelis, também apontados > 
por envolvimento no crime, começou 
na última terça-feira. não não Porção pita 
compareceu à audiência. Allan, que O modelo brasileiro conhecido como Arthur O Urso [Slade ERA : de e 
acredita na inocência da ex-deputada, — ganhou destaque na mídia internacional ao celebrar uma [a v Rip Y enc Conde s : E ; do ut não esconde os sentimentos em união amorosa de uma maneira nada ortodoxa. É que ele [isiip lima» Veg 
relação a ela. “E amor”, disse ele, co “casou” com nove mulheres, numa cerimônia simbóli- = 
recentemente. 

ca realizada numa igreja em São Paulo. E tudo com pom- 
pa e circuntância: com direito a moças vestidas de branco 
e ele trajado à caráter. qio 

É E 0 anão Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Ka- F = Ar me zaki, com quem até já desfrutou uma lua de mel. Adep- ad 
tos ao “poliamor” (relacionamento amoroso com mais de damio 
duas pessoas, ao mesmo tempo), tomaram a decisão de 
celebrar o número de parceiros com quem se relacionam. 

LAVA mato 
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1 Solução 
Caxias ale sobre sua falta cinamento militar e | a Caxias alerta Pedro obre ua falta de treinamento militar e | Maria Fernanda conta a CRIEI 

pede ajuda a Luísa para demovê-lo da ideia. Tonico se alistaao | az njajiatatoja a S º 3 Bárbara que tem um filho. É ed exército. Samuel confronta Zayla. O plano de Pilar e Dolores dá: JÁ AS AME Ro : 
y vê ! Lara alerta Mateus para a à ahah rto, e Tonico desiste de obrigar Nélio a ingressar na guerra. | Aê E iajofejo sfaja! 

“situação contábil da sapataria. E IVANA! ap quojaph 
LE Ex EU y Siva] jr 

"Eiquanto Mais Viciá, Mol : Elenice convida Alípio para DOBODBE 
1 Rpm ranã 5 alo [ujnjojnjo 

Neném abraça as filhas para tentar se acalmar e implora que | Se hospedar em sua casa. [A] DBRDRDO 
Osvaldo consiga um time para ele jogar. Guilherme vai ao ; Bárbara aceita a oferta de Om O tor np 
encontro de Tigrão. Paula convence os diretores a se empenharem | Elenice para cuidar da venda onoranns 

! com ela para recuperar a empresa. : de seu imóvel. DBO E 

Invista em seus (a Fique atento a Momento tenso e Atenção ao rocure agir com Momento para 
ocê deve manter buscar novos tranquilidade e demostrar suas projetos de vida a) novas oportuni- 

a calma e tentar reto- desafios que exijam analisar detalhada- habilidades. Explore e desperte os sonhos dades. Momento de 
mar o equilíbrio. investimentos mente os fatos. sua criatividade. adormecidos. fluidez 

Ss Use o positivis- As energias mais Busque a har- Tr Esteja pronto a O momento envol- Prepare-se 
inoé debe áias densas devem monia, procure AUS ouvi, seja mais ve reflexão, inte- Eiesque apre 

energias fluirem natu- serurgentemente conversarantesde  compreensivoemre-  riorização e aumento  dizados para o cres- 
ralmente. dissipadas. agir no ímpeto. lação as pessoas. de responsabilidades. cimento profissional 
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TRANSITAR COM O VEÍCULO SEM ESTAR DEVIDAMENTE LICENCIADO, ALÉM DA 

RETENÇÃO EM PATIO CAUSA OUTRAS DORES DE CABEÇA, MULTAS, ESTADIAS 

DE PÁTIO, GUINCHO, ALEM DO NOME SER INCLUSO NO CADIN ESTADUAL, 
(IPVA E MULTAS). 

PARCELAMOS OS DÉBITOS DO SEU VEÍCULO EM ATÉ 

(TODAS AS BANDEIRAS) OU EM ATÉ (correntista há mais de 1 ano, 

sem ocorrências) EXECUTAMOS TODOS OS SERVIÇOS JUNTO AO DETRAN E 

TOTAL ASSESSORIA AOS TRANSPORTADORES ESCOLARES, TRANSPORTADORES 

ALTERNATIVOS MUNICIPAL E INTERESTADUAL (EMTU) 


